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Op 18 april 1917 zijn Aris Molenaar (1837-1925) en Johanna van Vliet
(1842-1932) 50 jaar getrouwd. Ter gelegenheid van het gouden huwelijks
feest krijgt het Capelse echtpaar van de kinderen van Aris' jongste broer
Maarten (1861-1938) - boer op 'Nooit Gedacht' aan de 's-Gravenweg in
Nieuwerkerk aan den Ijssel van 1898 tot 1938 - de hierbij afgedrukte
'Zegenwensch' als geschenk.
Wie waren Aris en Johanna?
Aris Molenaar werd op 25 juni 1837 in Stolwijk geboren als oudste zoon van
Maarten Molenaar (1809-1898) en Aaltje Verkaik (1818-1868), De vader van
Aris vestigde zich op 1 mei 1838 als pachter-boer aan de 's-Gravenweg (B 4/5,
nu 6-8) in Nieuwerkerk aan den Ussel op de boerderij, die later 'Nooit Gedacht'
ging heten en waarvan hij in 1856 eigenaar werd. Deze boerderij, waar sinds
1992 de oudheidkamer van de 'Historische Vereniging Nieuwerkerk; aan den
Ussel' is gevestigd, werd in 2003 uitgeroepen tot 'Boerderij van het Jaar in Zuid
Holland' en kreeg in hetzelfde jaar de landelijke 'Publieksprijs Boerderij van het
Jaar 2003'. 'Nooit Gedacht', rijksmonument (30442), wordt nu bewoond door
de 4e generatie Molenaar, te weten: Maarten Molenaar en zijn vrouw Eefje van
Rossum.
Boerenknecht Aris Molenaar trouwde op 18 april 1867, in het Capelse gemeen
tehuis aan de Dorpsstraat (B 138, nu 158), met Johanna van Vliet, die in Capelle
aan den Ussel op 25 april 1842 geboren werd als dochter van Lambertus van
Vliet en Hendrikje Slappendel. Aris overleed op 88-jarige leeftijd en 58 jaar
getrouwd, op 15 augustus 1925 in Capelle aan den Ussel. Zijn vrouw Johanna
overleed ruim 7 jaar later, 90 jaar oud, in Nieuwerkerk aan den Ussel op 9
december 1932.
'De Roode Leeuw'.
Aris Molenaar was in het Capelle en Nieuwerkerk van vroeger vooral bekend als
de boerenzoon, die uitbater werd van de 'De Roode Leeuw' en daarnaast een
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Aris Molenaar
(1837-1925) en
Johanna van Vliet
(1842-1932).
Foto's: archief
HVC, met dank
aan Henk Nijman.
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veehandel dreef. In het boekje 'Nooit Gedacht. ('(,lil kaasboerderij in de
Nieuwerkerkse polder Blaardorp'* van Adri dl.: 0001' (van wie ik de
'Zegenwensch' kreeg) is te lezen dat: "Aris Molenaar 11I1'( I MU)O eigen geld en
een forse hypotheek tegen het jaar 1870 voor f 2700,00 cl/' }/('( nog Capelse uit
spanning 'De Roode Leeuw' koopt". (als bron wordt genoemd: P. Breedijk. De
polders van Capelle aan den IJssel).
Aris en zijn vrouw hebben het etablissement snel schuldvrij. De bedrijvigheid
rond de drooglegging van het plassengebied ten noorden van de 's Gravenweg
(1868-1874) leverde veel klandizie op en dus veel inkomsten. Zo meldde zich
op een dag in die jaren Cornelis Lely, een jonge medewerker van droogmaker ir.
Jan Anne Beijerinck, zich bij 'De Roode Leeuw' om voor de duur van het werk
een kamer in het etablissement te huren. Lely, later een bekende waterstaatsin
genieur en minister van Waterstaat, was onder andere belast met het toezicht op
de uitvoering van het werk aan de nieuwe Polder Prins Alexander en zal onge
twijfeld niet de enige zijn geweest die in de kost lag bij Molenaar. 'De Roode
Leeuw' was ook de plaats waar op zaterdagmiddag de lonen aan de polderwer
kers werden uitbetaald. Als die aan het aan het eind van de zaterdagavond zijn
vertrokken is er heel wat van het zuur, met zwaar en vuil werk, verdiende geld
in de kas van Aris Molenaar achtergebleven.
In 1870 wordt door een enorme brand, die begon in een bakkerij, Bodegraven
grotendeels verwoest. Meer dan honderd woningen worden in de as gelegd en
ook het gemeentehuis moet eraan geloven. Veel mensen uit de regio rond
Rotterdam ondernemen met de 'Jan Plezier' (paard en (tent)wagen) een reis naar
de getroffen gemeente en doen daarbij onderweg 'De Roode Leeuw' aan.
De Roode Leeuw (1735-2001), 's-Gravenweg 379, op 30 april 1969.
Foto: archief gemeente Capelle aan den IJssel.

Ramptoerisme (ook toen al), dat in die tijd Aris Molenaar ook extra inkomsten
opleverde.
'De Roode Leeuw' en de veehandel zijn later overgegaan naar Aris' zoon Berrus,
die de oude herberg op een gegeven moment verkocht aan Gemt Hoogendoorn,
terwijl de veehandel werd voortgezet door kleinzoon Cor Molenaar, de zoon van
Bertus. 'De Roode Leeuw' zou daarna nog vele eigenaren kennen. Na het plot
selinge overlijden van Gerrit Hoogendoorn ging de zaak naar diens zoon Siem.
Jan Maasdam was de volgende eigenaar van het etablissement. Bas van Vliet
was de laatste eigenaar van de uit 1735 stammende herberg, die in 2001 zo jam
merlijk aan zijn einde kwam (zie HVC-Nieuwsbrief, jrg. 15, nr. 4, pag. 61).
Paul Weyling

*Wie het boekje 'Nooit Gedacht, een kaasboerderij in de Nieuwerkerkse pol
der Blaardorp' nog niet heeft, moet het beslist kopen. De boerderij komt door
de manier waarop Adri den Boer het een ander heeft geschreven echt tot leven
en levert veel interessante gegevens op over de bewoners van 'Nooit
Gedacht', de polders Esse, Gans en Blaardorp en de 's-Gravenweg. Het boek
je is te koop in de oudheidkamer van de Historische Vereniging Nieuwerkerk
aan den IJssel, gevestigd in
de boerderij 'Nooit Gedacht' 's-Gravenweg
8, enkele honderden meters voorbij de gemeentegrens van Capelle, in
Nieuwerkerk aan den IJssel. De prijs is slechts 3 euro. Aanbevolen!

OPENING 'ZANG EN MUZIEK á CAPELLE'
Onder de titel 'Zang en muziek á
CapeUe' hebben Kees van
Beusekom, Aad de Bruijn en Jaap
de Gier in het Dief· en duitbuisje
opnieuw een expositie ingericht,
waarbij veel oude herinneringen
kunnen worden opgehaald.
Dirigente Map Baks, bij oudere
CapeUenaren zonder twijfel bekend
als de dochter van dominee Baks
van de Dorpskerk en vooral als
soliste bij zangkoren, verrichtte op
zaterdag 3 april de officiële ope·
ning.

Bijzonder geslaagd was het optreden
Dirigente en soliste Map Baks tijdens
van het kinderkoor 'Petrus', dat o.l.v.
haar openingsspeech.
Pieta Zeilstra en begeleid op synthesi
Foto: Jaap de Gier.
zer door Wiebe Zeilstra, oud
Hollandse liedjes ten gehore bracht. Het enthousiaste koor begon het openings
programma met het zingen van '1n Holland staat een huis', dat onder andere
werd vervolgd met 'Twee emmertjes water halen' , waarbij het bekende spelletje
live NIIlUW:lhrlul /umor ;'OU4 pnglna 32
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MOLENS IN HET AMBACHT KAPPEL
In 1469 verleenden Hoogheemraden van Schieland toestemming aan
'Cappelle' tot het bouwen van een watermolen. Het is niet bekend waar
deze molen heeft gestaan.
Uit het verslag van de zomerschouw anno 1491, de 'Sint Pieters Schouwe' blijkt
dat er in Cappelle twee molens stonden: de 'Cappelse molen' (mogelijk is dit de
molen die in 1469 is gebouwd) en de 'Keetense molen'. In 1479 wordt melding
gemaakt van de Middelmolens in het verslag van de winterschouw, de 'Sinte
Mertens Schouwe' in die zin dat Hoogheemraden besluiten dat de waterlozing
van Keeten Polder en Middelmolens Polder strikt van elkaar gescheiden moet
gaan verlopen, waartoe Keeten mogelijk een nieuwe kade zou moeten opwer
pen.

Optreden kinderkoor 'Petrus' o.l.v. Pieta Zeilstra. Foto: Leendert van der Waal

werd opgevoerd. Map Baks haalde daarna met zichtbaar genoegen herinnerin
gen op uit haar muzikale verleden. Zoals over het kinderkoor o.l.v. de bekende
dirigent Otto de Vaal, waarvan ze werd weggestuurd omdat ze "veel te hard
zong". Gelukkig is het allemaal goed gekomen met haar zangcarrière. De ope
ningshandeling zelf bestond uit het omdraaien van een bord, op de deur van het
Dief- en duifhuisje, met de teksten "Ouverture", "inspyratio melodia hystori
ca", "a capella", "doe open die poort". Gevolgd door het openen van de deur,
onder de door Wiebe Zeilstra op zijn synthesizer gevormde tonen van 'In naam
van Oranje, doe open de poort', waarna trompettist Jan Schoneveld in de deur
opening verscheen en een fraaie reveille blies.

De expositie

De Keeten Polder loosde aanvankelijk zijn overtollige water via een lange voor
boezem bij de Cralingse Oostkade (nu IJsselmondselaan, pw) op de Merwe
(Nieuwe Maas, pw) tegenover IJsselmonde. Deze lozing zorgde kennelijk voor
problemen bij Cralingen wat ertoe leidde dat in 1517 het Hoogheemraadschap
de ingelanden van Keeten opdracht gaf tot het leggen van een eigen kade op hun
eigen grond. "dat zij die van Cralingen niet meer beschadigen zullen met hun
water". Helaas zijn de kaarten van Coenraat Oelenszoon (1558) en van David
Comelisz. (1574), die mogelijk een duidelijker beeld hadden kunnen verschaf
fen, niet bewaard gebleven.
Uiteindelijk wordt de bemaling van de twee polders verzorgd door drie molens
zoals blijkt uit de vaak genoemde kaart, die landmeter Floris Balthasars in
opdracht van Schieland vervaardigde en die in 1611 verscheen. Te weten:
de 'Keeten Polder Mole' uitmalende met een lange voorboezem op de
Hollandsche IJssel, daar waar deze in de Merwe stroomde.
Detail van de kaart van Schieland 1611. Kaart: Floris Balthasars

'Zang en muziek á Capelle' geeft een goede indruk van Capelle's muzikale ver
leden. Te zien zijn vooral foto's van de vele zangverenigingen, die Capelle aan
den Ussel in de periode van ca. 1920 tot ca. 1970 heeft gekend. Aandacht is er
ook voor het dit jaar 100 jaar oude Van Dam-orgel van de Dorpskerk, de muziek
vereniging 'Eendracht Maakt Macht' en de Capelse popgroepen uit de jaren zes
tig, the Misfits en Lee Millers Blues Indication. Daarnaast zijn in de vitrines
oude programma's, instrumenten, grammofoonplaten en teksten van liederen te
zien die (bijna) niemand meer kent. Aanbevolen!
Het Dief- en duifhuisje (het kleinste museum van Nederland) is gevestigd aan
de Rozenburcht, vlakbij het gelijknamige verzorgingshuis en Slotplein.
De expositie is geopend van 13 tot 16 uur op de eerste zaterdag van de maanden
april t/m oktober; te weten: 3 juli, 7 augustus, 4 september en 2 oktober. Een
extra openstelling is er nog op 11 septemhl.:r (üplm Monumentendag, van 10 tot
17 uur). Groepen volgens afspraak; inlichtin~cn bij C. van Beusekom, telefoon
010-4422440.
Paul Weyling
HVC
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Twee 'Middel Molens' naast elkaar aan de Middelwatering nabij 't Huis
van Kappel en het dorp Kappel, uitmalende met een voorboezem op de
Hollandsche IJssel.

Standerdmolen in gebruik als meelmolen.
Ets: Dirk Lons.

De 'Cappelse molen' komt op de kaart van Balthasars niet voor en is dus waar
schijnlijk voor die tijd al verdwenen.

aangegeven. Ook Colom tekende deze
molen in, echter zonder verwijzing
naar de functie ervan.

Deze driemolenconfiguratie blijft men tegenkomen op latere kaarten als die van
Jacob Aertsz Colom (1639), Jacob Kortebrant (1750), de Kaart van Schieland
(1821) en J. Kuyper's Gemeenteatlas van Nederland (1866).

Deze l7e eeuwse molen was een stan
derdmolen, toentertijd het gangbare
korenmolentype. In de grote houten
kast kon namelijk het maalkoppel (de
maalstenen) gemakkelijk worden
ondergebracht. Op de prent van A.
Rademaker uit 1632 is de molen dui
delijk te zien.

De Hoogdorpsche Polder, die in 1832 werd samengevoegd met de Keeten
Polder en Middelmolens Polder tot de 'Gecombineerde Polders van Capelle op
d'IJssel', werd bemalen door de 'Goochdorps Mole' bij de boezem onderaan de
dijk.
Bij het volgen van de waterloop op oude kaarten komt men het begrip Mient
tegen als aanduiding van de "gemene sloot", d.w.z. een sloot, die door de
gemeenschap gegraven was of beheerd werd. De Mient was in het landelijke
Capelle Ie helft vorige eeuw een bekende brede sloot niet ver van de Claes
Klinkertskade. Via deze mient werd het water van de Hoogdorpsche Polder door
de 'Goochdorps Mole' uitgeslagen op de aangrenzende boezem. De watergang
naar de Middelmolens aan de Middelwatering (meestal de Wetering genoemd)
werd eveneens als de Mient aangeduid. Vanaf deze molens liep het zogenaamde
"Kanaal" naar de boezem ter hoogte van de latere Oude Plaats.

Op deze plaats heeft waarschijnlIjk ~'"W~';<:~2F+,~""m·ijA
ook de in 1918 gesloopte korenmolen van Cees van de Erve gestaan. Dit was een
stellingwipmolen zoals blijkt uit archieffoto's, waarbij het molenerf enkele
meters beneden dijkhoogte lag. Als molentype is de wipmolen voornamelijk
gebruikt als watermolen. De ruimte binnen is beperkt maar door hem op een
stelling te plaatsen wordt eronder voldoende ruimte gecreëerd voor het maalbe
drijf.

Op de kaart van Floris Balthasars is bij de dijk een "care mole" (korenmolen)

Laren, maart 2004

Capelle 1632. Prent: A. Radernaker.
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Herman Stolk

Bronnen:
A Bikker O!arten. Middeleeuwse watemlOlens in Hollands Polderland
AM. Verbeek. Register van Consenten van Ed. Welgeb. Hoge Heemraden van Schieland (1490-1542)
Jhr. W.T. Gevers Deynoot. Statistieke opgave en beschrijving van het Hoogheemraadschap van Schieland
Jhr. L.F. Teixeira de Mattos. De Waterkeringen. Waterschappen en Polders van Zuid-Holland.
J. de Vries. Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandse plaatsnamen.
P. Breedijk. De polders van Capelle aan den IJssel.

De 'core mole' stond op de plaats waar nu de afrit van de Dorpsstraat naar het
industrieterrein De Mient is gelegen. Op de achtergrond het in 1798 afgebroken 'Slot'.
Tekening: Van Lienden 1751.
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EEN HEK OM HET DIEF- EN DUIFHUISJE?
BEGRIJPELIJK EN ONBEGRIJPELIJK!

JANNY VAN BERKEL ONTMOET
ANDRIES VAN WIJNGAARDEN

Vandalen hebben eind vorig jaar en begin dit jaar aan het Dief- en duif
huisje voor duizenden euro's schade toegebracht. Om te voorkomen dat
deze lieden nog meer schade aan het rijksmonument gaan toebrengen is
door de gemeente Capelle aan den Ijssel rond het oude gevangenisje een
hek geplaatst. Een maatregel waar begrip voor op te brengen is. Dat
begrip is er echter niet voor de vernielzucht van de vandalen, die met hun
onbegrijpelijke acties geen enkel respect tonen voor andermans eigendom
in het algemeen en dat van het cultureel erfgoed in het bijzonder.

Andries van Wijngaarden is als timmerman begonnen en studeerde later
aan de Academie voor Bouwkunst in Rotterdam en Amsterdam voor
architect. Hij is in Zwammerdam geboren en kwam via Rotterdam en
Waddinxveen in Capelle wonen. Eerst in de Merelwijk en toen in de
Kleine Zeeheldenbuurt. Hij heeft totaal zo'n twintig jaar in Capelle
gewoond. Nu woont hij al weer lang in Rotterdam, waar hij al 25 jaar een
eigen architectenbureau heeft. In Capelle begon hij als projectleider van
de renovatie van de Oude Plaats. Zijn laatste project in Capelle is het
buurtcentrum met kinderopvang in Capelle-West.

Het onlangs gerestaureerde voegwerk was nog maar net opgeleverd toen de
muren al werden beklad met graffiti. In dezelfde periode werden tientallen dak
pannen vernield of naar beneden gegooid. De fietsenstandaards, de afvalbak en
de bestrating waren ook niet veilig voor de "jonge helden", die hun onbegrijpe
lijke vernielzucht ook op de verf van deur en luiken botvierden. Tegen de deur
werd zelfs brandgesticht! Maar liefst zeven keer moest in een tijdsbestek van
drie maanden door de beheerder van het Dief- en duifuuisje (een HVC-vrijwil
liger) aangifte worden gedaan van vernieling. De gemeente heeft steeds direct
de aangerichte schade hersteld en daarvoor iedere keer weer onnodig in de beurs
moeten tasten. Een beurs, die door de belastingbetaler wordt gevuld.
Begrijpelijk, dat hek!
Je vraagt je af: "Wat voor lieden
doen dit toch? Wat hebben ze
gemist in de eerste fase van hun
leven? Wat hebben ze meegekre
gen? Wat flikken ze nog meer in de
omgeving? Wat moet er van hun
toekomstig functioneren terecht
komen?" Allemaal vragen die
onbeantwoord blijven als de van
dalen niet in de kraag worden
gepakt. De politie zegt de groep
vandalen te kennen maar niets te
kunnen doen zonder bewijzen.
Onbegrijpelijk eigenlijk. Wat zou
er op tegen zijn ze te ontbieden, of
ze aan te spreken en stevig aan de
tand te voelen? Wie weet kan dan
de rekening nog eens worden
gepresenteerd. Een hek om het
Dief- en duifhuisje? Begrijpelijk
en onbegrijpelijk!
Paul Weyling
Een hek om het 'dievehuissie',
begrijpelijk en onbegrijpelijk.
Foto: Jaap de Gier.
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Omstreeks 1970 begon het allemaal voor Andries. Burgemeester Van Dijk en
wethouder Heuvelman hadden het plan opgevat om alle resterende polders van
Capelle vol te bouwen. In Oostgaarde was de bouw van de Hoeken begonnen.
Andries besloot zich in de plannen te verdiepen. De burgemeester wilde meer
inwoners om Capelle meer aanzien te geven. Wethouder Heuvelrnan stond haast
te janken toen hij vertelde hoe de Oranjeboomstraat in Rotterdam met zijn krot
ten eruit zag. Er moest voor die mensen gebouwd worden. Flatwoningen zoals
aan de Plaatsen en de Rondelen waren het virus dat Nederland in zijn greep had.
Er was immers nog steeds woningnood. Al sinds de zestiger jaren hadden bou
wers zulke flats voor welhaast elk gemeentebestuur in de aanbieding. Het was
een heel roerige maatschappelijke periode. In de oude wijken van de grote ste
den ontstond ook beroering. Daar wilde men geen sloop maar behoud. Ook in
Capelle speelde dat in de Kleine Zeeheldenbuurt. Daarbij speelt het grote aantal
huurwoningen in Nederland, uniek in de wereld, een rol. Andries was in 1972
afgestudeerd. Met zijn maten van de Academie schreef hij een kwaaie brief. Met
vele ideeën hoe het anders kon. Maar dat hielp niet.
Op een kunstmarkt in Capelle stond de Capelse fotograaf Lex Broere met een

De Piet Heinstraat. halverwege de jaren '20 gebouwd, samen met de Ruyterstraat en
de Trompstraat de
Kleine Zeehelden
buurt vormend.
Gelukkig werden
de sloopplannen in
de zestiger jaren
niet doorgezet, het
zou dan niet
mogelijk zijn
geweest de buurt
in 2004 aan te
wijzen als
beschermd
dorpsgezicht.
't Kan verkeren!
Foto: verzameling
Paul Weyling.
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fotoserie. Lex als kind van de polder was heel emotioneel over de woningbouw
plannen. De vonk, die Andries in het gesprek inbracht, sloeg over. Beide zagen
een gemeenschappelijk belang. Lex, die inmiddels foto's van verschrikkelijk
betonnen woonblokken had gemaakt, schreef een protest tegen "de ijverige mie
ren". Bestuurders en ambtenaren waren op hun manier heel ijverig, maar waren
samen één pot nat. Andries en Lex formuleerden een stevige aanklacht tegen de
kwaliteit van de ruimtelijke ordening en de woning - en stedenbouw. Er waren
flats nodig zoals aan de Hoeken vanwege het grondgebruik, vonden de bestuur
ders. De bouwers pakten de burgemeesters en wethouders in. Die hadden ook
hun vriendjes in de woningbouwcorporaties. Er moest dus gepraat worden met
raadsleden. Maar daarvoor waren meer mensen nodig. Andries had veel infor
matie van elders, waaronder berekeningen en onderzoeken die aantoonden dat
de opvatting over flats en grond niet deugde. Er waren mensen uit meer vakdis
ciplines nodig. Hij kwam in die tijd in contact met de organisatie van de Bond
van Wetenschappelijke Arbeiders en vroeg de ledenlijst op. Daarop stond de
naam van Anne van Veenen, filosoof. En zo stond Andries bij Anne van Veenen
op de stoep om hulp. Anne deed mee. En later kwam daar Henk Verwoerd nog
bij. En vele anderen. Dat werd de actiegroep 'woonomgeving', die in de eerste
helft van de jaren 70 actief heeft gefunctioneerd. Ze schreef brieven aan college
en gemeenteraad en had overleg met raadsfracties en ambtenaren.
Er deed zich toen een concreet feit voor. Er waren plannen om Oostgaarde hele
mààl met Bijlmerflats vol te bouwen. Tussen de flats kwam laagbouw en langs
de randen kwamen villa's. De Hoeken stonden er al. En het vervolg op de
Hoeken zou in fasen worden afgebouwd. De gevormde actiegroep ging naar de
raadscommissie in het gemeentehuis aan het Slotplein. Op de stoep van het
gemeentehuis werd een alternatief plan uitgedeeld. Zoiets was nog nooit in
Capelle vertoond. De actiegroep zat verspreid in de raadszaal. Ze maakten
gebruik van het spreekrecht en adviseerden de raad om de plannen af te wijzen.
Burgemeester van Dijk werd paars. Hij wist niet hoe hij daarmee om moest
gaan. Hij zag iedereen het alternatieve stuk lezen en kreeg de vergadering niet
op gang. Er was veel volk in de zaal, waaronder makelaars en anderen voor de

Bouw van de
'Hoeken', begin
zeventiger jaren.
De drie flats, 14
verdiepingen
hoog, tellen samen
1344 woningen.
Gelukkig lwn het
tij worden gekeerd
en werd
Oostgaarde niet
volgebouwd met
dit type hoogbouw.
Foto: Lex Broere.
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koophuizen. Het doel van de actiegroep was om twijfel bij de raadsleden te zaai
en. De volgende dag belde één raadslid om informatie: de fractievoorzitter van
de PvdA, Van den Berg. Hij had er niet van kunnen slapen en vroeg zich af of
de aangereikte informatie klopte. Daarop volgde een afspraak met andere frac
tieleden waar vele voorbeelden konden worden gegeven. Dat alles leidde er toe
dat het besluit werd uitgesteld. De vertraging zorgde ervoor dat het plan na een
jaar was verdwenen. Er was contact met de ambtenaren Van Lokhorst en Zijp
van de gemeente. Er werd een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuw plan. Er
waren veel inzendingen. De prijsvraag werd gewonnen door architect Stegeman
die De Bergen ontwierp. Dat was een laagbouwproject met een hoge woning
dichtheid. De actiegroep werd bij de plannen betrokken. De groep stelde voor
om met 100 woningen te beginnen. De gemeente wilde 800 woningen. De actie
groep diende een bezwaarschrift in, dat werd afgewezen. En dus werd er
gebouwd.
Een ander twistpunt was het huis van dokter Zandbergen aan de Kerklaan. Dat
huis had heel lang leeg gestaan en was erg verwaarloosd. Het actiecomité was
inmiddels gestart als vereniging. Er werd contributie gevraagd om de kosten van
stencils en vergaderingen te kunnen betalen. Er waren soms 80 leden. De sloop
van het historische pand kwam op de raadsagenda. En de actiegroep werd om
advies gevraagd. Ze merkte dat de raadsleden toen al alerter en kritischer rea
geerden. De groep ging in het pand kijken en zag dat er met gemak twee fami
lies in konden wonen. De raadsleden kwamen erbij en er was discussie met veel
volk. Daar waren veel nieuwkomers in Capelle bij. Daarop werd het sloopbesluit
uitgesteld. Er ontstond een patstelling. Daarop werd Lex Broere gebeld door de
toenmalige wethouder van financiën Ibelings. Ze spraken af in een café. Daar
vroeg de wethouder wat de groep ervan dacht als hij het pand zou kopen.Le](
antwoordde daarop dat hij dat moest doen als het pand maar gerestaureerd werd.
En dat is gebeurd.
Het huis van dokter Zandbergen aan de Kerklaan 13 aan het begin van de jaren
zeventig, deels
bouwvallig en
geheel verwaar
loosd. Sloop van
het pand kon, tot
ongenoegen van
het grootste deel
van het toenmalige
college van B & W,
maar net worden
voorkomen. Nu, in
2004, staat het
fraai gerestaureer
de en beeldbepa
lende pand, op de
gemeentelijke
monumentenlijst.
Foto: Lex Broere.
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Een derde voorbeeld is het Schollebos. Er waren plannen om het gebied
Schollevaar vanaf de Bermweg vol te bouwen. Het was onderdeel van het zoge
naamde ROCA-gebied waarin de bouwplannen voor het Rotterdamse Prins
Alexander en het toen nog Capelse Zevenkamp en Schollevaar gemeenschappe
lijk werden ontwikkeld. Er waren echter ook ideeën om een groenzone te
maken. Er werden groeneisen gesteld aan de uitbreidingsplannen. Vanaf de
Kralingseweg moest er dan een groene gordel worden gevormd. De toenmalige
voorlichter van de gemeente Leutscher had een actieve rol in Capelle. Hij maak
te een grammofoonplaatje van Capelle waarin de burgemeester en de raad optra
den maar waarin ook de actiegroep genoemd werd. De actiegroep bedacht de
naam Schollebos en organiseerde een boomplantdag. Er was een tocht op een
open wagen door het dorp met daarop de te planten bomen. De zelf gekochte
bomen werden op een zaterdag met zo'n 20 mensen geplant langs de
Capelseweg. Daarbij stond een groot bord waarop vermeld werd dat dit de eer
ste bomen waren voor het Schollebos. De leden waren zeer tevreden met de
actie. Maar Andries hoorde al snel dat de bomen waren weggehaald. Daarover
viel de actiegroep voorlichter Leutscher scherp aan. Er ontstond een rel met veel
publiciteit. Het resultaat was echter dat er nu een prachtig Schollebos is, dat
mede door beïnvloeding van de actiegroep tot stand is gekomen.

Platenhoes van het in het voorjaar
van 1973 door het gemeentebe
stuur van Capelle aan den IJssel
uitgegeven grammofoonplaatje
'woonstad in wording van
Rijnmond'.
Foto's: Han van Senus.
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Als Andries nog eens nadenkt
over zijn eigen verhalen consta
teert hij blij, dat er ook veel
gelachen is. Het was voor hem
een leerzame periode met veel
enthousiaste en gemotiveerde
mensen. De tijden zijn veran
derd .
Janny van Berkel-Otterspeer
Wim van den Bremen

BARAKKEN EN BUNKER, WIE WEET MEER?

Op 8 april 1972
werd door de
actiegroep
'Woonomgeving'
langs de
Capelseweg een
aantal bomen
geplant voor het
·Schollebos'. Het
gemeentebestuur
haalde de bomen,
een protest tegen
het volbouwen van
het gebied, korte
tijd later weg.
Maar het bos
kwam er, met de
naam die door de
actievoerder s was
bedacht.
Foto: Lex Broere.
HVC Nieuwsbrief zomer 2004 pagina 42

Bezoekers van 'Boerenbouw' haalden tijdens de expositie vele herinnerin
gen op aan de boerenfamilies, boerenbedrijven en leuke en minder leuke
gebeurtenissen uit het Capelse agrarische verleden. Een aantal van die
herinneringen ging over de Tweede Wereldoorlog. Herinneringen waarvan
sommigen een aardig stukje voor de HVC-Nieuwsbrief zouden kunnen
opleveren als het gehoorde zou mogen worden doorverteld. Diverse keren
werd er gesproken over de inundatie van de Gecombineerde Polders en
een barakkenkamp van de Duitsers, dat in de oorlog aan de Hoofdweg
zou hebben gestaan. Ook wist men te vertellen dat aan de Scholle
vaartseweg, vlakbij de Hoofdweg, een Duitse bunker is opgericht.

t•

Vooral de bunker en de inundatie zijn interessant in verband met de komende
expositie in het Historisch museum, die als titel 'Capelle in de verdediging' heeft
meegekregen en aansluit op het landelijk Open Monumentendagthema 2004,
'Merck toch hoe Sterck, monumenten van verdediging'. Een kort onderzoek
leverde op dat op 1 juli 1943 door de Duitse Wehrmacht grond aan de Hoofdweg
14, 18, 24, 36 en de Schollevaartseweg 5 is gevorderd. Op de gevorderde wei
landen aan de Hoofdweg zou een barakkenkamp gebouwd zijn, dat tot eind 1944
in gebruik is geweest. Op het weiland aan de Schollevaartseweg werd een bun
ker opgericht. Een strook grond van 500 meter breed langs de Hollandsche
IJssel, in de Gecombineerde Polders, is geïnundeerd geweest van maart 1944 tot
mei 1945. De Duitsers wilden met het onder water zetten van de weilanden een
geallieerde luchtlanding voorkomen.
Wie weet meer over de barakken, de bunker en de inundatie? Wie heeft foto's en
wil ze aan de HVC lenen om te reproduceren? Wie helpt?
Paul Weyling
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OPENING 'FEEST', GEEN GEWONE EXPOSITIE
Onder grote belangstelüng is in het Historisch Museum aan de Bermweg
13, op zaterdag 24 april 2004 om 11 uur, de nieuwe expositie met de veel·
belovende titel 'Feest' feestelijk geopend. De opening werd verricht door
drs. Gé Derksen, raadslid voor D'66 en oud-wethouder Culturele Zaken
van de gemeente CapeUe aan den Ijssel.
Direct na de welkomstwoorden van voorzitter Melle Beugeling kreeg Frans van
Es, bevlogen samensteller van 'Feest' en oud-voorzitter van de 'Stichting tot
behoud van de Capelse Kermis', het woord. Hij begon met te zeggen dat hij blij
was met de grote belangstelling voor de opening van 'Feest': "U zorgt voor een
aangename drukte. Afgelopen maanden, maar vooral deze week, heeft een flink
team vrijwilligers er de schouders onder gezet om u vandaag de expositie
'Feest' te kunnen presenteren. Zonder namen te willen noemen, want dat zijn er
te veel, dank ik iedereen, die op welke wijze dan ook aan het inrichten van deze
tentoonstelling heeft meegewerkt of bijgedragen. Ondanks alle inspanningen
bleef het aantal foto's van de Oranjefeesten in het Capelle van voor de Tweede
Wereldoorlog aan de lage kant. Dit werd echter grotendeels gecompenseerd
door interessant ander materiaal uit deze periode" . Frans besloot zijn toespraak
met: "Daarnaast ben ik nog steeds teleurgesteld in het college van B & W dat
in 1993 niet de bedoeling had met de 'Stichting tot behoud van de Capelse
Kermis' verder te willen gaan, notabene kort voor het 25-jarig jubileum. Bent u
het inmiddels vergeten? Dat is niet erg. Hier in het museum kunt u deze 'moord
met voorbedachten rade' nog eens beleven" .
Drs. Gé Derksen schetste daarna in
zijn openingsspeech kort de
geschiedenis van de kermis en hoe
dit werd beleefd in zijn vakantie
dorp in de Provence. Ook ervarin
gen
met
de
kermis
en
Oranjefeesten in zijn geboortedorp
Gendringen in de Achterhoek pas
seerden de revue. Onbegrijpelijk
vond Derksen het, "dat het college
van B & W (1993) de 'Stichting tot
behoud van de Capelse Kermis' de
kermis ontnam". Wat met particu
lier initiatief goed gaat moet je zo
laten". Na de slotwoorden: "dat
het in Capelle wat saai is en dat er

méér gefeest moet worden" opende Derksen, gezeten op een heus carrousel
paard, de expositie met een ferme ruk aan de bel, het startsein van weer een
ronde. Voor de liefhebbers onder de genodigden waren er daarna poffertjes en
draaiorgelmuziek.

De expositie.
'Feest' toont een aantal evenementen uit het verre en recente verleden van
Capelle aan den Ussel, dat naast een hoog 'Oranjegehalte' het (voort-)bestaan
van het Koninkrijk der Nederlanden als gemeenschappelijke noemer heeft, zoals
Koninginnedagen, regeringsjubilea, onafhankelijkheidsfeesten en bevrijdings
feesten. Daarnaast wordt een beeld gegeven van de geschiedenis van de
'Stichting tot behoud van de Capelse Kermis'. Deze Stichting heeft na drie edi
ties van de 'Instuif 1970', vanaf 1973 Urn 1993 de 'Capelse Kermis' georgani
seerd. Talrijke foto's van kermisattracties en artiesten, die het podium bevolkten,
accentueren deze succesvolle periode.

Het boekje.
'Feest' is ook de titel van het bij de expositie behorende boekje, waarin u het
allemaal nog eens rustig na kan lezen. Het 24 pagina's tellende en met 25 foto's
geillustreerde boekje is verkrijgbaar voor 1,50 euro in het Historisch Museum en
het Dief- en duifhuisje gedurende de openingstijden.

Openingstijden.

'Feest' is Urn 4 september 2004 te zien in het Historisch Museum, gevestigd in
het voormalig ketelhuis van het gemaal Jan Anne Beijerinck, aan de Bermweg
13. Openingstijden iedere zaterdag van 13 tot 16 uur. Groepen op afspraak;
inlichtingen bij C. van Maanen, telefoon 010-4581198.
Paul Weyling

Gé Derksen opende goedlachs en
gezeten op een carrouselpaard de
expositie 'Feest' .
Foto: Jaap de Gier.
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Overzicht
expositie 'Feest'.
Foto: Annelies
van Es
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR BEELDBANKPROJECT
De Historische Vereniging
Capelle aan den Ijssel
(HVC) zoekt enthousiaste
vrijwilligers voor het scan
nen en beschrijven van
foto's uit de eigen coUectie,
het recent verworven foto
archief van Han van Senus
en de foto's van het archief
van de gemeente Capelle
aan den Ijssel. De gescande foto's zullen samen met de bijbehorende
beschrijving worden samengevoegd in een beeldbank, die in de toe
komst door iedereen online kan worden geraadpleegd. De beeldbank
is een deelproject van het 'Pilotproject Regionaal Historische
Samenwerking', dat is opgezet door het Gemeentearchief Rotterdam
(GAR). Het GAR wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een
regionaal historisch centrum en het culturele erfgoed van de bij haar
aangesloten zeven gemeenten (waaronder CapeUe aan den Ijssel)
meer zichtbaar, herkenbaar en toegankelijk maken. Een initiatief dat
door de HVC wordt toegejuicht en door de provincie Zuid-Holland
wordt gestimuleerd en ondersteund.
Wie zoeken we?
Voor het beschrijven van de foto's zoeken we mensen die het Capelle aan
den lissel van vroeger goed kennen. Voor het scannen van de foto's is deze
kennis meegenomen maar niet vereist, ook een ruime ervaring met het
bedienen van computers is niet noodzakelijk. Het te verrichten werk is zo
eenvoudig mogelijk gemaakt door onder andere een speciaal excel-sja
bloon te ontwikkelen. Iedereen die zich aanmeldt zal tijdens een introduc
tiernorgen bij het GAR aan de Hofdijk in Rotterdam worden geïnfonneerd
over de opzet van de beeldbank en een korte instructie krijgen m.b.t het
scannen en beschrijven van de foto's. De werkplek(ken) zal(zullen) in het
Historisch Museum aan de Bennweg worden ingericht. Mogelijk komt er
ook een werkplek in het gemeentehuis aan de Rivierweg. Een en ander is
afhankelijk van hoeveel vrijwilligers zich voor het project melden. Ook is
het mogelijk een deel van de werkzaamheden thuis uit te voeren als daar
over een computer kan worden beschikt.

POLDERMOLENS MIDDELMOLENSPOLDER
Onderstaande afbeelding is een selectie uit het bestand 'cap b de heele
landen 2' dat beschikbaar is op de website www.dewoonomgeving.nl. Op
deze site kan men onder andere de eerste kadastrale kaarten van CapeUe
oproepen. De weergegeven situatie zal daarmee kunnen worden gedateerd
als 1825 á 1832, de periode waarin de eerste kadastrale kaart van
Nederland werd opgesteld. De afgebeelde opsteUing van de molens is echo
ter gerealiseerd in 1832 (zie onder), dus dat is het jaartal dat aan deze
kaartweergave moet worden gehecht. De kaart is ongeveer op het noord
westen georiënteerd. Het kaartfragment toont de beide molens van de
Middelmolenspolder.
De min of meer noord/zuid lopende watergang is de molenvliet - ook op deze
kaart voorzien van het bijschrift "De Mient" - waardoor het water via de spui
sluis in de dijk (Dorpsstraat) naar de Hollandsche lissel afstroomde (en nog
steeds afstroomt, nu via het daar aanwezige gemaal). Als de huidige brug over
de Mient tussen Paulus Potterlaan en Reigerlaan al zou hebben bestaan, zou deze
nog nèt te zien zijn geweest aan de onderzijde van de tekening: tussen de letters
K en a van het woord "Kade" door. Het noordelijke deel van deze molenvliet is
nog te herkennen in de sloot die oostelijk langs restaurant 'de Dorsvlegel' loopt.
Min of meer west/oost is de wetering te zien waaraan de wijk Middelwatering
zijn naam dankt. Het westelijke deel ervan is nu de singel langs de
Rubenssingel, het oostelijke deel vindt nu (iets naar het noorden verlegd) zijn
weg onder de Koperwiek door. De kavelsloten tussen de weren zijn met een
enkele lijn afgebeeld.
Fragment kadastrale kaart 1832 met de beide molens van de Middelmolenspolder.
Onderaan is aangegeven waar de huidige brug tussen de Paulus Potterlaan
en de Reigerlaan ligt.

Bent u geïnteresseerd en wilt u eerst meer weten of bent u na het boven
staande te hebben gelezen meteen al bereid de HVC op een nog te bepalen
ochtend of middag in de week bij het beeldbankproject te komen helpen?
Meldt u dan bij secretaris Anneke van den Bremen, telefoon 010-2849548
of per e-mail anneke.van.den.bremen@hetnet.nl.
Paul Weyling
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De twee molens van de polder Middelmolens bemaalden oorspronkelijk ieder
ongeveer de helft van de polder. Zij hadden de Mient als gezamenlijke boezem.
In 1832 brandde de noordelijke molen tot de grond toe af. Het polderbestuur van
de juist in dat jaar samengevoegde drie Capelse polders (de Keetense polder, de
Middelmolenspolder en de Hoochdorppolder) besloot daarop deze (wip)molen
te laten herbouwen, maar tevens de niet-afgebrande (ook wip)molen ongeveer
1,90 m te rijzen en de roeden ervan te laten verlengen tot ongeveer 17 1/2 m
(fragmenten van beide bestekken: zie bron 1, pagina's 9 en 10). Daarmee werd
getrapte bemaling mogelijk en dat was nodig om het polderpeil te kunnen ver
lagen vanwege de inmiddels weer verder ingeklonken bodem van de polder. Dat
is de situatie die hier is afgebeeld: de noordelijke molen slaat het water van
molenvliet en wetering uit op een Lage Boezem, en de zuidelijke molen maalt
dit water vanuit de Lage Boezem naar de Mient als Hooge Boezem.
De beide poldermolens - èn die van de beide andere Capelse polders - zijn afge
broken omstreeks 1873 nadat in 1870 de spuisluis bij de Oude Plaats was ver
vangen door een stoomgemaal (bron 2, pag. 24).

19 mei 2004
[Bron I]:

[Bron 2]:

Hans Bolkestein

P. Breedijk: "De polders van Capelle aan den lissel - met facetten uit het dagelijks
leven 1773 - 1973"; AVW Vakpers BVop verzoek van Historische Vereniging
Capelle aan den IJssel; Capelle aan den lissel; 1997; ISBN 90-76217-01-7.
(redactie:) C. Peters - Van der Gouw: "Capelle aan den lissel - De geschiedenis";
Stichting Historische Uitgaven, Capelle aan den IJssel; 1991; ISBN 90-74169-01-5
(gebonden) en 90-74169-02-3 (paperback).

HET OUDE STATION IN MINIATUUR
Capellenaar Martin van Holst is al enige tijd bezig met de bouw van een model van
het station van Capelle aan den IJssel, dat stond aan de oude spoorlijn Rotterdam 
Gouda, de huidige Abram van Rijckevorselweg.
De foto laat zien hoever de bouw inmiddels is gevorderd. De bedoeling is dat het
uitgroeit tot een
diorama, compleet
met perron,
loodsen, rails,
bovenleiding, een
stukje Kerklaan
met overweg en de
omliggende
weilanden. Het
eindresultaat zal
zeker in de
toekomst aan de
HVC-leden worden
getoond.
Foto: M. van Holst
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DE POSTERIJEN EN DE NAAM
C(K)AP(P)ELLE AAN(OP)(AiD) DEN IJ(Y)S(S)EL
De heer C.J.E. Janssen uit Zoetermeer heeft onderzoek gedaan naar de
geschiedenis van de Nederlandse post- en hulppostkantoren in de periode
1870-1900. Daarbij viel het hem op, dat door de Posterijen de naam van
Capelle aan den Ussel steeds op een ander wijze werd gespeld. Zo trof hij
bijvoorbeeld in het Museum voor Communicatie in Den Haag een circu
laire aan (nr. 1198 d.d. 22 februari 1883), waarin stond vermeld, dat met
ingang van 1 januari 1883 de spelling van 'Capelle a/d IJssel' werd gewij
zigd in 'Kapelle'.
Hulppostkantoor 'Cappelle op den Ussel'.
De Postwet van 1850 schreef voor, dat in iedere gemeente in Nederland "eene
gelegenheid tot het ontvangen en verzenden van brieven met de post zou wor
den geopend". Echter, zo werd gesteld, het zou pas plaatsvinden "wodra de
omstandigheden dit toelieten". Janssen vond bij zijn onderzoek dat in 'Cappelle
op den lJssel' op 1 augustus 1851 een hulppostkantoor werd opgericht. Het kan
toor stond onder leiding van een 'brievengaarder' en behoorde tot het gezagsge
bied van het postkantoor Rotterdam. Het Hoofdbestuur der Posterijen koos in
'Cappelle' voor een hulppostkantoor, omdat men inschatte dat er te weinig te
verzenden en ontvangen post zou worden aangeboden om een volwaardig post
kantoor te kunnen exploiteren.
Vanaf 31 januari 1866 is door de Posterijen één 'p' in 'Cappelle' weggelaten en
werd het 'Capelle op den1Jssel'. Een jaar later, op 1 januari 1867 werd de naam
De Dorpsstraat met V.l.n.r. de nummers 81,83,85 en 89 op 26 november 1954. Op
nummer 85 (nu 143) was het op één na oudste postkantoor van Capelle aan den IJssel
gevestigd. Achter de postwagen het kantoor van de scheepswerfVuyk, toen Dorps
straat 89 (nu 151). Foto: archief gemeente Capelle aan den IJssel.
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opnieuw gewijzigd, nu in 'Capelle aid JJssel' (circulaire 692). Daarna volgde de
in de aanhef al genoemde wonderlijke wijziging in 'Kapelle' van 1 januari 1883.
Postaal gezien hebben de benamingen 'Capelle' en 'Kapelle' vaak voor verwar
ring gezorgd. Post voor 'C(K)apelle' in Zuid-Holland werd bezorgd in de
'K(C)apelles' in Zeeland (Duiveland en Zuid-Beveland) en omgekeerd. Daarom
werd door het Hoofdbestuur der Posterijen toen de afkorting Z.H. of Z:H: aan
het Zuid-Hollandse '(K)Capelle' toegevoegd. Waarom de Posterijen er niet sim
pel 'aan den IJssel' aan toevoegde is een raadsel.
De stempels.
De wijzigingen werden door het Hoofdbestuur der Posterijen ook op de naam
stempels aangebracht. Zo kreeg men in Capelle op 26 augustus 1868 een stem
pel uitgereikt waarop 'Cappelle op den JJ.' stond. Een klein rond stempel met
de naam 'Kapelle (Z.H.)' werd verstrekt op 19 september 1883. Vanaf 1 decem
ber 1886 staat er weer 'Capelle aid JJ:' op de stempel (kleinrond) van het
Capelse hulpkantoor. Op 12 december 1899 werd door het Hoofdbestuur een
stempel uitgereikt waarop de naam is aangebracht met één 's' in 'JJssel', te
weten 'Capelle aid JJsel', net als op de stempel (grootrond), die op 30 januari
1901 werd verstrekt.
"Hoe zit dat nu eigenlijk met die naam".
De Posterijen, zo blijkt uit bovenstaande, nemen in de tweede helft van de 1ge
eeuw het inderdaad niet zo nauw met het spellen van 'Capelle aan den JJssel'.
De heer Janssen wendde zich i.V.m. zijn onderzoek daarom tot de HVC met de
vraag "Hoe zit het nu eigenlijk met de naam Capelle aan den JJssel? Waar komt
de naam vandaan en hoe moet deze officieel worden geschreven?" Een vraag die
regelmatig ook door genealogen aan de vereniging wordt gesteld. In de veron
derstelling dat de leden van de HVC hierin eveneens zijn geïnteresseerd, hierna
het verstrekte antwoord:

Het 'Dorp Cappelle' tusschen Gouda en Rotterdam.
Prent: Tavenier, 1785.

Capelle aan den IJssel dankt haar naam aan een "Cappel" , die stond op de
plaats van of nabij de huidige Dorpskerk (1593) aan de Kerklaan. De vroegste
vermelding van 'Capel op tie Yssel' betreft een akte uit de jaren 1276-1280.
Sinds die tijd komt de naam in oude stukken en kaarten onder andere voor als:
Cappel, Kappel, Capelle, Cappelle, Kapelle, Kappelle, Kapelle ZH, Dorp
Cappelle, Dorp Capelle, Dorp Kappelle, Capelle op den JJssel, Capelle op d'
JJssel, Cappelle op d' JJssel, Capelle aid JJssel, Cappelle aid JJssel, enz., enz..
Van eenheid in de spelling is geen sprake, zo blijkt.

In 1350 viel het ambacht Moordrecht in drie ambachten uiteen: Moordrecht,
Nieuwerkerk en Capelle. De ambachten vielen aanvankelijk onder de bisschop
pen van Utrecht, later onder de graven van Holland. Een aparte leen werd
gevormd door het 'Huis (Slot) met hofstede te Capelle' met de daarbij behoren
de rechtsmacht over het 144 morgen groot bijbehorende gebied. Het Huis (eerst
een ontginningshoeve, later een kasteel) was tevens residentie van "den heer" en
grensde aan het ambacht Capelle. Er hebben tenminste vier huizen gestaan. Het
meest indrukwekkend was het laatste kasteel dat de bekende Rotterdamse koop
man, bankier en bouwheer Johan van der Veeeken (1548-1616) liet bouwen tus
sen 1612 en 1615. Door vererving en verkoop kwam het kasteel later in bezit van
verschillende aanzienlijke en gefortuneerde Rotterdamse families. De laatste
vrouwe van Capelle, Elisabeth Maria van Neck, verkocht op 1 april 1797 het
kasteel aan Jan Machiel Schmidt en Arnoldus de Groot, die de inboedel veilden
en het gebouw in 1798 lieten afbreken. Schmidt verkocht op 17 september 1801
het gebied van het (gesloopte) Slot inclusief de opstallen aan Jacob Cornelis
Jantzon van Erffrenten. Momenteel resteren alleen nog de oude slotgrachten en,
op enige afstand, het Dief- en duifhuisje uit de 16e eeuw.

Volgens het reglement van bestuur ten plattelande voor Zuid-Holland, werden in
1816 het ambacht Capelle en het Slot te Capelle tot één gemeelue samenge
voegd, die de naam 'Capelle aan den JJssel en het Slot' kreeg. Op 1 april 1817
werd deze bestuursvorm effectief. In verband met waterstaatkundige aangele
genheden werd het ambacht Capelle met zijn bestuur gehandhaafd tot 1862. De
taken van het ambacht werden toen overgenomen door het Hoogheemraadschap
van Schieland, de polders en de gemeente Capelle. Sinds de invoering van de
Gemeentewet van 1851 luidde de officiële naam voortaan: Gemeente Capelle
aan den JJssel (zonder 'en het Slot'). Na 1854 werd in het randschrift van het
gemeentezegel de naam echter vastgelegd als Cappelle op d' JJssel. Deze naam
werd op uitgaande gemeentelijke stukken en akten van de burgerlijke stand tot
februari 1924 gebruikt. Na die tijd werd weer de officiële naam gebruikt:
Capelle aan den IJssel.
Paul Weyling
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HET PONTVEER OVER HET OUDE MAASJE
BIJ RAAMSDONK

OUDE SUIKERZAKJES

Met recht zal men zich afvragen wat dit veer te maken heeft met de
geschiedenis van Capelle aan den Ussel. Het antwoord zou zijn ''niets'',
ware het niet dat de pont gebouwd is in Capelle en wel door wie anders
dan de inmiddels bij velen bekende scheepstimmerman W. Hoogendijk.
Reden voldoende om bij dit feit even stil te staan.
In 1810 gaf Keizer Napoleon (Nederland was ingelijfd bij het Franse Keizerrijk)
bevel tot het aanleggen van een rijksstraatweg van Antwerpen via Breda naar
Amsterdam. Deze weg kruiste de rivier het Oude Maasje wat de instelling van
een veerdienst vereiste. Dit veer is later bekend geworden als Keizersveer.

De bediening van het veer met gehuurde ponten gaf echter zoveel problemen dat
medio 1814 de directeur-generaal van Waterstaat opdracht gaf voor rekening
van het Rijk een geschikte veerpont te doen bouwen en daarvoor zo spoedig
mogelijk een bestek en begroting in te dienen.
Het door Waterstaat uitgewerkte ontwerp voorzag in een pont met een lengte van
51 voet (ca. 15,5 meter) en oprijbruggen van 7 voet (ca. 2,15 meter) met bijbe
horende bomen. Voorts vier bolders, een stuurriem, een mastkoker en twee
zwaarden, alsmede de reepgeleiding (de reep is de kabel waarlangs de pont van
de ene oever naar de andere wordt getrokken). De mee te leveren repen hadden
een lengte van 100 vadem (ca. 170 meter). Geschat werd dat met de bouw 240
mandagen gemoeid zouden zijn.
Op 15 augustus 1814 vond de aanbesteding plaats voor het bouwen van de pont,
die drie maanden later vaarklaar afgeleverd moest worden aan het Oude Maasje.
Het werk werd aangenomen door de Dordtse houtkoper Leendert van der Es
voor een bedrag van f 3.100,-. Zijn bezwaar dat de geschatte bouwtijd te kort
was werd genegeerd. Dit leidde al snel tot moeilijkheden. Van der Es benaderde
15 scheepstimmerlieden voor de bouw van de pont maar geen van hen kon of
wilde aan de gestelde opleveringstermijn voldoen. Tenslotte bleek scheepstim
merman W. Hoogendijk uit Capelle aan den IJssel bereid de pont te bouwen.
Deze gaf aan door ervaring wel te weten hoe een goede pont gebouwd moest
worden.
Als gevolg van enkele door Waterstaat ingebrachte aanvullingen op het bestek
ontstond enige vertraging, maar eind november 1814 kon de pont worden geïn
specteerd en werd deze in orde bevonden. Hoogendijk was zeer tevreden over
zijn werk.
Herman Stolk

Laren, april 2004
Bron: De Dongebode. maart 2002.

Daan Niessink (bedankt voor het toesturen!) trof in een verzameling sui
kerzakjes een aantal exemplaren uit Capelle aan den Ussel aan. De sui
kerzakjes zijn van het wijkcentrum 'Het Anker'
aan het Doormanplein 32 en café 'Usselzicht' van
Arie van de Graaf aan de Dorpsstraat 38, die
beide inmiddels een andere bestemming hebben.
Het vierde suikerzakje is van de helaas verdwe
nen 'Roode
Leeuw' aan de
's-Gravenweg
379, uit de tijd
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
WOENSDAG 24 MAART 2004
Aanwezig waren: 36 leden (volgens presentielijst).
Afmelding ontvangen van de heren: D. Deelen, lJ. van Campen, A. Kurvink, W.
van den Bremen en W.P. Rijkaart van Cappellen.
1 Opening.
De voorzitter, de heer M. Beugeling, opent de vergadering en heet iedereen van
harte welkom. Hij spreekt een in memoriam uit in verband met het overlijden
van mevrouw Jacoba Johanna Gerhardina Elhorst-Donker, erelid van de vereni
ging, die op 20 februari 2003 is overleden.
2 Mededelingen.
De secretaris, mevrouw. A. van den Bremen, geeft aan dat de HVC jaarlijks
allerlei tijdschriften, nieuwsbrieven, enz. ontvangt. Daarvan wordt maar een
klein deel bewaard. Het restant ligt op het bureau in de hal. Het staat de leden
vrij om mee te nemen wat hun interesse heeft.
De heer Beugeling vermeldt nog even de komende exposities in het Dief- en
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duifhuisje en het Historisch Museum, resp. 'Zang en Muziek á Capelle' (ope
ning 3 april 2004) en 'Feest' (opening 24 april 2004).

3 Notulen algemene ledenvergadering HVC d.d. 16 april 2003.
De nummering van de verschillende agendaonderdelen klopt niet. Inhoudelijk
zijn er geen op- en aanmerkingen. De secretaris zal de nummering corrigeren;
daarna kunnen de notulen voor akkoord ondertekend worden door de voorzitter
en de secretaris.
4 Jaarverslag: de HVC in het jaar 2003.
Er zijn geen op- en aanmerkingen. Het jaarverslag wordt vastgesteld en voor
akkoord ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
5 Financieel verslag 2003.
Er zijn geen op- en aanmerkingen.
6 Verslag kascontrolecommissie 2003 / benoeming kascontrolecommissie 2004.
De boeken en bescheiden zijn door de kascontrolecommissie gecontroleerd en
in orde bevonden. De kascontrolecommissie bestond uit de heren D. Deelen en
JJ. van Campen. De vergadering verleent het bestuur en m.n. de penningmees
ter decharge. De kascontrolecommissie 2004 zal bestaan uit de heren J. 1. van
Campen en A. van Mourik.
7 Huishoudelijk Reglement HVC.
Het concept lag voor de leden klaar bij binnenkomst. Het bestuur, bij monde van
de secretaris, begint met het geven van een toelichting op de aanleiding voor het
schrijven van het Huishoudelijk Reglement en het nu voorliggende concept. Al
snel geven een aantal leden aan dat zij de voorbereidingstijd c.q. leestijd voor de
leden veel te kort vinden om nu tot een zinvolle bespreking en vaststelling van
het Huishoudelijk Reglement over te kunnen gaan. Dit leidt tot de volgende
afspraak: najaar 2004 vindt een extra ledenvergadering plaats met als enig agen
dapunt het bespreken en vaststellen van het Huishoudelijk Reglement HVC.*'
8 Rondvraag.
De heer A. van Mourik heeft enige vragen n.a.v. het gemeentelijk monumenten
beleid. De HVC had een vertegenwoordiger in de klankbordgroep. Wat vindt de
HVC van het resultaat? De heer Beugeling antwoordt als volgt: de HVC staat
achter de opgestelde lijst, de HVC is het dus ook eens m.b.t. de huizen die zijn
'afgevallen', Er zijn ca. 150 objecten beoordeeld. Ca. 40 objecten zijn voorge
steld als gemeentelijk monument. Een aantal waardevolle objecten, die niet zijn
aangemerkt als gemeentelijk monument, maken wel deel uit van het bescherm

de dorpsgezicht. Als dit wenselijk is kunnen altijd objecten worden toegevoegd
aan de lijst met gemeentelijke monumenten. Op dit moment accepteert/onder
steunt de HVC de keuze voor de ca. 40 objecten.
De heer A. van Mourik vraagt vervolgens hoe het is gesteld met de restauratie
plannen voor de boerderij aan de 's-Gravenweg 325. De heer Beugeling ant
woordt als volgt: de HVC heeft niets meer vernomen van de Bond Heemschut.
De boerderij is in ieder geval een rijksmonument en de schuur is op de gemeen
telijke monumentenlijst geplaatst.
De heer P. Breedijk merkt op dat het prima is dat men de boerderij in tact wil
houden, maar dan dient er ook aandacht te zijn voor de omgeving. Handhaaf dan
ook de oorspronkelijke omgeving.
De heer A. den Boer geeft aan dat in Nieuwerkerk aan den Ussel eenzelfde pro
cedure m.b.t. het komen tot een gemeentelijk monumentenbeleid heeft plaatsge
vonden, maar dat e.e.a. is gestagneerd na de Ie inspraakronde. De politiek had
er, evenals in Capelle, te weinig geld voor over. Kortom, we zijn er nog lang niet
in Capelle.
De heer F. van Es mist in het financiële gedeelte de verdere uitwerking van een
eerder genomen besluit over contributieverhoging. In 2002 is in de algemene
ledenvergadering besloten de contributie in stappen te verhogen tot een bedrag
van € 15.00 voor een gewoon lidmaatschap en € 9.00 voor een lidmaatschap
65+. Met 1 stem tegen, van de heer T.c. Mulder, gaat de vergadering akkoord
met het volgende:
2004 - contributiebedragen € 13.50 en € 8.00
2005 - contributiebedragen € 14.25 en € 8.50
2006 - contributiebedragen € 15.00 en € 9.00.

9 Sluiting.
De voorzitter sluit het formele gedeelte van de Algemene Ledenvergadering.
Na een korte pauze houdt prof. dr. P.Th. van de Laar een lezing over de sinds

De bouwkundige
staat van de boer
derij en rijksmo
nument 's-Graven
weg 325 is iedere
ledenvergadering
weer onderwerp
van gesprek. Net
als de vraag hoe
het staat met de
restauratieplannen
en de toekomstige
bestemming.
Foto: archief
gemeente

*, De procedure t.a.v. het bespreken en vaststellen van het Huishoudelijk Reglement HVC is als
volgt:
reacties op het concept Huishoudelijk Reglement moeten uiterlijk I augustus a.s. binnen zijn bij
de secretaris. Leden die nog geen concept hebben ontvangen kunnen die verkrijgen bij de secre
taris, tel OIO 2849548 of via e-mail anneke.van.den.bremen@hetnelnl (bij voorkeur).
Het bestuur bereidt de algemene ledenvergadering voor op basis van de binnengekomen reac
ties.
De aankondiging van de algemene ledenvergadering zal in de HVC-Nieuwsbrief van september
staan.
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1851 door Rotterdam geheel of gedeeltelijk geannexeerde omliggende dorpen.
Paul van de Laar is hoogleraar 'Stadsgeschiedenis Rotterdam' aan de Erasmus
Universiteit en tevens auteur van 'Stad van formaat', het standaardwerk over de
geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw. Verder is
prof. Van de Laar onder andere hoofd collecties en wetenschappelijke staf van
het Historisch Museum in Rotterdam, voorzitter van het Historisch Genootschap
'De Maze' en vice-voorzitter van het Historisch Genootschap 'Roterodamum'.
De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje.
Voorzitter
Melle Beugeling

Secretaris
Anneke van den Bremen

PAUL WEYLING KONINKLUK ONDERSCHEIDEN
Op 29 april 2004 om 13.15 uur werd ter gelegenheid van Koninginnedag
onder grote belangstelling van familieleden, leden van het college van B en
W, leden van de HVC, oud-collega's van de brandweer en andere bekenden
door mevrouw JJ. van Doorne, burgemeester van Capelle aan den IJssel, aan
Paul Weyling een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Met de benoeming
tot 'Lid in de Orde van Oranje-Nassau' werd Paul geëerd voor zijn 37-jarige
loopbaan bij de Capelse brandweer, waarvan 9 jaar als vrijwilliger, doch zijn
verdiensten op vele terreinen in het vrijwilligerswerk waren van doorslagge
vende aard. Het is een lijst waarop Paul, maar ook de ingezetenen van Capelle
aan den IJssel trots mogen en kunnen zijn.
Paul, ik wil jou, en ik meen dit ook namens al onze leden te mogen doen, van
harte geluk wensen met deze onderscheiding. Je hebt het dik verdiend!
Melle Beugeling

Het opspelden
van de
onderschei
ding, v.l.n.r.
burgemeester
Joke van
Doorne, Paul
Weyling en
Nel Weyling
van Gooi.
Foto:
Jaap de Gier.
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